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Kreativitet fra alle vinkler.

Skapt for kreativitet —
vippbar og dreibar LCD-skjerm
D5100 har vippbar og dreibar LCDskjerm som åpnes vannrett. Med den
fanger du inn verden fra en hvilken
som helst vinkel. Fotografering og
filmopptak i full HD blir aldri det
samme.

Slipp kreativiteten løs —
spesialeffekter for stillbilder
og film i full HD
Hent frem dine kreative sider med
spesialeffektene som du for første
gang finner i et speilreflekskamera
fra Nikon. Du kan glede deg til unike
bilder og film i full HD!

Fantastisk bildekvalitet —
med D5100 kan du
forvente mer
Gjør krav på kvaliteten du fortjener.
D5100 fanger inn motivene med flotte
farger og skarpe detaljer.
Du vil bli imponert over bildekvaliteten
du får både i stillbilder og film i full HD.

• Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8 G IF-ED • Bildekvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: [S]-modus, 1/350 sekund, f/6,7 • Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 100 • Bildekontroll: Standard

Skapt for kreativitet —

med den vippbare og dreibare LCD-skjermen kan du fange inn verden på din egen måte

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR ・Bildekvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: [A]-modus, 1/180 sekund, f/5,6
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 100 • Bildekontroll: Standard

Jeg holdt kameraet i
hoftehøyde og justerte
posisjonen min inntil
komposisjonen var slik
jeg ville ha den.

4

5

Når jeg ønsker et mer
kreativt uttrykk, forsøker
jeg å endre synsvinkel.

Jeg senket kameraet fra vanlig
øyehøyde og oppdaget hvor
forskjellig ting kan se ut.

Et vanlig bilde fra fotografens øyehøyde.

Se det klar og føl deg
trygg på resultatet – Live
View og film i full HD

Med den vippbare og dreibare LCD-skjermen kan du ta bilder
fra unike synsvinkler

Lag fantastiske filmopptak — du kan filme i full HD (1920×1080 / 30 b/s)

Den nye vippbare og dreibare LCD-skjermen på hele 7,5 cm (3 tommer) kan åpnes
vannrett opptil 180° og vippes opp og ned fra +180° til -90°. Nå kan du vise bilder,
fotografere og gjøre opptak fra unike synsvinkler. Du kan bruke
en høy vinkel for å ta bilder ovenfra, ta øyeblikksbilder med
Live View, gjøre filmopptak fra hoftehøyde, eller
utforske verden fra bakkenivå. Du kan også sette
D5100 på stativ eller et annet stabilt underlag og se
deg selv når du komponerer et selvportrett.

Med full HD, konstant AF (AF-F) og presis eksponeringskontroll har D5100
eksepsjonelt god HD-filmytelse. Andre funksjoner er filmredigering i kameraet
og lydopptak (stereo med mikrofon som kjøpes separat). Speilreflekskameraets
mange fordeler, som mulighetene for en vakker, uskarp bakgrunn, høy ISOfølsomhet og adgang til det store utvalget av NIKKOR-objektiver, kan
du gjøre filmopptak som når nye nivåer. Du vil bli imponert.

270˚

180˚

og samtidig nyte fordelene ved et speilreflekskamera

Takket være den høye oppløsningen
(ca. 921 000 punkter) og den store
betraktningsvinkelen, er det enkelt
å kontrollere komposisjonen på den
vippbare og dreibare LCD-skjermen
mens du bruker Live View eller gjør
filmopptak i full HD.

Med stereomikrofonen ME-1, som kjøpes separat, kan du gjøre
lydopptak i stereo. Mikrofonen sørger for at støy som er forårsaket av
objektivvibrasjoner under autofokus, ikke blir tatt opp.

Slipp kreativiteten løs — et fantastisk utvalg av spes ialeffekter for stillbilder og film i full HD
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR ・Bildekvalitet: Jpeg Fine • Eksponering: [Utvalgte farger]-modus, 1/125 sekund, f/5,6
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: Automatisk (ISO 280) ・Bildekontroll: Standard
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Nå kan jeg få motivet til å se ut som en modell i
miniatyr!
— miniatyreffekt

Jeg ville bare gjøre trekkene hennes mykere ved å vise
henne i et lysskjær.
— lyse toner

Du kan få motiver langt borte til å se ut som miniatyrmodeller ved
å endre fokusområdet. Filmer med miniatyreffekt avspilles i høy
hastighet.

Lag lyse bilder som er fulle av atmosfære.
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Slike dramatiske effekter er inspirerende.
Nå skulle man tro at bildene og filmene
mine er tatt med avansert filmutstyr!

Nå kan jeg få bildene til å se ut som
kunstneriske illustrasjoner – bare ved å
trykke på en knapp!
— fargeskisse

— Utvalgte farger

Få bildene til å se ut som fargerike
tegninger. Når du bruker denne funksjonen
i filmopptak, avspilles filmene som en serie
stillbilder i et lysbildeshow.

Du kan velge opptil tre farger som skal vises i bildet,
mens resten forblir i svart-hvitt.

Lag morsomme og kunstneriske bilder
og filmer— med spesialeffekter
Bildene dine skal alltid reflektere det uttrykket du ønsker
å gjengi. Du kan for eksempel stille inn hjulet på EFFECTS
(effekter) og velge blant alternativer som utvalgte farger,
fargeskisse og miniatyreffekt. Du kan dra nytte av disse
imponerende effektene mens du gjør opptak.

Autofokus gjengir motivet skarpere under
Live View og filmopptak i full HD
D5100 sikrer deg skarpe opptak ved hjelp av fokusfunksjoner
som er tilpasset forskjellige motiver, når du bruker Live View
eller gjør filmopptak i HD. Når du bruker AF-F, fokuserer
kameraet automatisk under opptak.

I Live View er de
t
enkelt å skifte
mellom stillbilde
og
filmopptak i HD

Som alle andre Nikon-kameraer har også
D5100 en førsteklasses ergonomisk
utforming. Du aktiverer Live View
ved å trykke på en bryter ved siden
av funksjonsvelgeren, og når du skal
starte et filmopptak, trykker du bare
på en egen opptaksknapp ved siden
av utløseren. Det er enkelt å holde
kameraet rolig mens du gjør dette.

Når du visker ut detaljene, hender
det at det skjer noe fantastisk.
— silhuett
Fotografer motivene i silhuett mot lyse
bakgrunner.

Jeg klarte å fremheve motivets
stemning uten å gjøre annet enn
å velge denne innstillingen.
— dempede toner
Lag mørke, fine bilder som fremhever høylys.

Det er fantastisk: Kameraet mestrer til
og med et så mørkt motiv.
— nattsyn
Ta monokrome bilder (svart-hvitt) under
krevende lysforhold.

Fantastisk bildekvalitet —

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR ・Bildekvalitet: Jpeg Fine • Eksponering: [A]-modus, 1/750 sekund, f/5,6
• Hvitbalanse: Skygge • HDR: 3EV, lav • Følsomhet: ISO 200 • Bildekontroll: Livlig

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR • Bildekvalitet: RAW (NEF) • Eksponering: [A]-modus, 1/90 sekund, f/5,6
• Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 100 • Bildekontroll: Standard
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med bildebrikken og EXPEED 2 i D5100 kan du forvente mer
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Jeg vil ha med alt jeg så, både
de mørke og de lyse områdene.

Bildene må være like flotte som
motivet var da jeg fotograferte det.

Overeksponert

Enestående detaljer i høylys og skygge —
Bildekvalitet i en klasse for seg — bildebrikke med 16,2 effektive
megapiksler og bildebehandlingsmotoren EXPEED 2
Den nyeste Nikon-teknologien for speilreflekskameraer, for eksempel CMOS-sensor
i DX-format og bildebehandlingsmotoren EXPEED 2, gjør at D5100 kan skilte med
fremragende bildekvalitet.

Den overlegne bildekvaliteten, skarpheten
og oppløsningen ligger i detaljene.

Bildekvalitet à la Nikon
– den må oppleves

Gode bilder, selv under dårlige lysforhold

Skarpe bilder med redusert støy, selv i
svakt lys.

D5100 inneholder all teknologi du trenger for å oppnå
gode resultater, selv under dårlige lysforhold. CMOSsensoren har et imponerende bredt ISO-område (ISO
100 til 6400*) med støyreduksjon. Det gjør at du kan
bruke kortere lukkertider og få skarpe bilder selv i
svakt lys. Også håndholdt fotografering og filmopptak
i full HD under dårlige lysforhold gir flotte resultater.

* ISO-området kan økes helt til Hi 2 (tilsvarende ISO 25600), slik at du oppnår flere muligheter under vanskelige
lysforhold.

HDR (High Dynamic Range)
Når du fotograferer motiver med ekstreme kontraster, for eksempel solbelyste skyer
og en forgrunn med mørke skygger, har det vært vanskelig å gjengi begge deler med
god balanse. Slik er det ikke lenger. Når du bruker HDR-innstillingen, tar D5100 to
bilder med samme lukkerutløsning: ett overeksponert og ett undereksponert. Deretter
kombinerer kameraet disse to bildene til ett bilde med et ekstremt bredt dynamisk
område, men med mindre støy og flottere fargeoverganger enn noen gang tidligere*.
* Vi anbefaler å bruke stativ.

Fin balanse mellom lys og skygge —
Active D-Lighting
CMOS-sensor

I tillegg til den overlegne CMOSsensoren, har D5100 også
Nikons anerkjente EXPEED 2
bildebehandlingsmotor. Den sørger
for lynrask databehandling og
produserer bilder og film med
eksepsjonelt høy bildekvalitet.

Aktiv D-Lighting gjengir automatisk høylys og skygge
i kontrastrike slik at de i større grad fremstår slik de
oppfattes av det menneskelige øyet. Du kan bruke den
automatiske innstillingen for Aktiv D-Lighting, eller du
kan selv angi styrkegraden i samsvar med
fotograferingsforholdene. Nyttig i mange
forskjellige situasjoner.

Med Aktiv D-Lighting

Uten Aktiv D-Lighting

Undereksponert

HDR eller Aktiv D-Lighting:
Hva skal du velge?
Hvis motivets kontrast er svært høy,
og du ønsker at detaljene skal gjengis
gjennom hele området, skal du velge
HDR. Motiver i bevegelse egner seg
ikke for dette alternativet, ettersom to
bilder fotograferes etter hverandre.
Når du skal fotografere et motiv
som beger seg, anbefaler vi Aktiv
D-Lighting. Du kan også bruke hurtig
serie i Aktiv D-Lighting, eller du kan
kombinere funksjonen med HDR
for å oppnå mer markante effekter.

Flere nyskapninger fra Nikon som hjelper deg til bedre bilder

Enklere selvportretter og nærbilder —
infrarøde mottakere for fjernkontroll både
foran og bak på kameraet
ML-L3 fjernkontroll
(tilleggsutstyr)

Lett tilgjengelige optimaliserte
kamerainnstillinger — 16 motivprogrammer
D5100 inneholder spesialprogrammer for en
rekke forskjellige motiver. Du finner de fem mest
populære programmene på funksjonsvelgeren,
mens resten av programmene er tilgjengelig
ved å stille inn hjulet på SCENE (motiv) og
dreie kommandohjulet. Når du har bestemt
deg, velger kameraet automatisk innstillingene
som gir de beste resultatene. Med Nikons
motivprogrammer behøver du aldri å bekymre
deg over kompliserte kamerainnstillinger.
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Nattportrett

Briljans når du har behov for det —
automatisk blitsaktivering
En viktig funksjon ved fotografering av mørke motiver
eller motiver i motlys er at den innebygde blitsen
i D5100 automatisk* aktiveres for å lyse opp
motivene. Takket være i-TTL blitsstyring kan
du forvente naturlige resultater.
Sport

Soloppgang

Merknad: De tilgjengelige motivprogrammene i D5100 er portrett, landskap, barn, sport, nærbilde, nattportrett, nattlandskap, fest/innendørs, strand/
snø, skumring/soloppgang, kjæledyrportrett, stearinlys, blomstring, høstfarger og mat.

* Når fotograferingsmodus er satt til automatisk,
portrett, barn, nærbilde, nattportrett, selskap/
innendørs, kjæledyrportrett eller fargeskisse.

Funksjon for
rengjøring av
bildesensoren

Optisk søker med ca.
95 % motivdekning —

Bildesensor

viser søkerbildet skarpt
og gjør det behagelig
å fotografere, uten
utløserforsinkelse

Mikrofilter

Rene og klare bilder —

Mindre støv betyr renere bilder.
Nikons eksklusive systemer bidrar
til å fjerne støv fra det optiske
mikrofilteret foran sensoren
og hindrer at støvet når viktige
komponenter inne i kameraet.

i serieopptak

Bred dekning fanger inn motivet presist
— 11-punkts AF-system

Når du fotograferer stillbilder ved hjelp av Live View i
Auto eller Auto (blits av), velger automatisk motivvalg
det best egnede motivprogrammet*, enten portrett,
landskap, nærbilde eller nattportrett. D5100 sørger for
optimale resultater, slik at du kan konsentrere deg om selve
fotograferingen.

D5100 har 11 fokuspunkter, inkludert
en kryssensor. De dekker en stor del av
motivet og sikrer skarpe bilder. Når du
bruker 3D følgefokus (11 punkter), benyttes
motivgjenkjenningssystemet for å holde
motivet i fokus selv når komposisjonen
endrer seg.

c Portrett
Z Auto**

d Landskap
e Nærbilde
b Auto (blits av)**

f Nattportrett

* Ved bruk av AF.
** Velges når kameraet identifiserer situasjoner som ikke dekkes av portrett, landskap,
nærbilde eller nattportrett eller for motiver som egner seg for Auto eller Auto (blits av).

Kanaler for kontroll av
luftstrøm

Nikons integrerte
støvreduksjonssystem

Vær trygg på at øyeblikket blir
bevart — hele 4 bilder per sekund

La kameraet finne innstillingen som passer best til
motivet — automatisk motivvalg

Kontrollsystem for
luftstrøm

En forlengelse av hendene dine —
et kompakt og lett kamera som illustrerer
hvorfor Nikon nyter så høy anseelse når det
gjelder ergonomi

Lavt strømforbruk gjør at
batteriet klarer rundt 660
bilder per opplading*

Kameraet ligger godt i hendene, og de intuitive
kontrollene sørger for at det er behagelig å
arbeide med kameraet over lang tid.

* Basert på CIPA-standarden.
Oppladbart EN-EL14
litiumion-batteri (følger med)
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Verktøy for mer dynamiske resultater

Ubegrenset kreativitet
Utvid horisonten — NIKKOR-objektiver

Finn din egen stil —

Kvalitet — for brukere over hele verden

Picture Control

En av de viktigste egenskapene ved et speilreflekskamera er muligheten til å
skifte objektiv. I så måte er Nikon i særklasse. Nikons store objektivprogram
verdsettes høyt av fotografer over hele verden. De kjenner fordelene
ved å kunne utnytte zoomobjektiver og objektiver med fast
brennvidde fra fiskeøye og ekstrem vidvinkel, til ekstreme
teleobjektiver, makroobjektiver og objektiver med
perspektivkontroll og vipping (tilt & shift).

Tilpass uttrykket og stemningen i bildene din
egen smak med Picture Control. Velg blant seks
innstillinger: standard, nøytral, friske farger,
monokrom, portrett og landskap. Du kan tilpasse
innstillingene og lagre dem for fremtidig bruk.

Merknad: D5100 er bare konstruert for NIKKOR AF-S- og AF-I-objektiver
med autofokusmotor.

Standard

Monokrom
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Portrett

Landskap

Friske farger

En assistent i kameraet —

Stillhet når du har behov for det –

motivgjenkjenningssystem

lyddempet lukker

Samarbeidet mellom RGB-sensoren med
420 piksler og CMOS-bildebrikken i D5100 gjør
at kameraet kjenner igjen motivet og automatisk
optimaliserer eksponering, autofokus, automatisk
hvitbalanse og i-TTL-blitsstyring. Det er også
denne teknologien som sørger for funksjonen
for ansiktsprioritert AF.

Noen ganger kan lukkerlyden forstyrre motivet.
Funksjonen for lyddempet lukker reduserer
lyden fra mekanismene
i D5100, blant annet ved
å senke hastigheten på
speilbevegelsene i det
øyeblikk bildet blir tatt.

Nøytral

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
Denne kraftige telezoomen har bildestabilisering (VRII) som gjør at
du kan fotografere motiver langt borte på frihånd. Det sammentrykte
perspektiver gir spennende bilder. Ypperlig for sport og naturbilder.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
Lang arbeidsavstand og bildestabilisator (VRII) gjør dette objektivet
ypperlig til frihåndsopptak av små motiver det er vanskelig å komme
tett på.
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Motivgjenkjenningssystem
RGB-sensor med 420 piksler

Bildebrikke

Vis bildene på en HDTV —

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

utgangsgrensesnitt for HDMI
AF

AE og i-TTL
blitsstyring

•Motividentifisering
•Høylysanalyse
•Registrering av
•Ansiktsregistrering
komposisjonsendring
•Ansiktsprioritert AF

Automatisk
hvitbalanse
•Identifisering av
lyskilde
•Ansiktsregistrering

Avspilling
•Avspillingszoom
for ansikt

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

Dette kompakte og lyssterke objektivet kan gi tiltalende uskarp
bakgrunn i portretter, samtidig som det gir skarpe bilder selv på
største blenderåpning under vanskelige lysforhold.

Vis bilder og film på en TV, og bruk
fjernkontrollen til TV-en til å styre
avspilling*.

Dette objektivet med kraftig vidvinkelzoom fremhever perspektivet
i bildene. Det er svært velegnet for vidstrakte landskap samt trange
steder, for eksempel smale rom innendørs.

* Gjelder bare HDMI-kompatible TV-er.

Bilder som funkler — blitser
D5100 leveres med en praktisk innebygd blits. Men hvis du
også bruker ekstra blitsutstyr fra Nikon, blir det enklere å være
kreativ når du fotograferer med blits. Den kompakte og lette
blitsen SB-400 er enkel å ta med seg, den har i-TTL-blitsstyring
og kan brukes til indirekte blitsbelysning. Flerfunksjonsblitsen
SB-700 er kompatibel med mange funksjoner i
Nikon Creative Lighting System.

Etterbehandling umiddelbart tilgjengelig i selve
kameraet — bilde- og filmredigeringsfunksjoner
Blant de mange redigeringsfunksjonene i D5100 er
endring av størrelse, NEF (RAW)-behandling samt
filtereffekter som skylight, varmtonefilter and stjernefilter.
I tillegg til rask retusjering og filmredigering har du også
tilgang til funksjoner som fortegningskontroll og fiskeøye.
Fiskeøye

Stjernefilter

Andre elementer i retusjeringsmenyen • D-Lighting • korreksjon av rød øyerefleks • beskjæring (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 og 1:1) • monokrom (svart-hvitt, sepia og blåkopi)
• filtereffekter (intensivering av rødt, intensivering av grønt, intensivering av blått, softfokus) • fargebalanse • bildeoverlapping • rette opp • fargekontur • fargeskisse
• perspektivkontroll • miniatyreffekt • utvalgte farger

SB-400

Når SB-700 brukes indirekte får du en mer naturlig belysning.
SB-700

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5 G ED • Bildekvalitet: RAW (NEF)
• Eksponering: [M]-modus, 1/60 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 400
• Bildekontroll: Standard

Gjør mer med bildene
Programvare
Din fotografiske verktøykasse — ViewNX 2 (følger med kameraet)

Deler og kontroller

Denne enkle og intuitive programvaren hjelper deg med å få maksimalt
ut av bilder og HD-filmer. I ViewNX 2 har du muligheten til å importere og
vise bilder samt bruke bilderedigeringsfunksjoner som størrelsesendring,
justering av lysstyrke, beskjæring, oppretting og NEF (RAW)-bildebehandling.
Filmredigeringsfunksjonene hjelper deg med å lage
egne filmer raskt og enkelt, og ViewNX 2 fungerer
godt sammen med Nikon sin egen tjeneste for
lagring og deling av bilder, my Picuturetown, slik at
du kan logge på direkte fra programvaren og laste
opp bilder uten å måtte bruke en nettleser.
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Raskt bilderedigeringsprogram med intuitiv betjening
— Capture NX 2 (tilleggsutstyr)
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:

1 Knapp for
eksponeringskompensasjon /
knapp for blenderåpning / knapp
for blitskompenasjon
2 Utløser
3 Strømbryter
4 Infrarød mottaker (foran)
5 Informasjonsknapp
6 Bryter for Live View
7 Filmopptaksknapp
8 Funksjonsvelger
9 AF-lampe / selvutløserlampe /
lampe for reduksjon av rød
øyerefleks

Capture NX 2 er svært brukervennlig og inneholder
en rekke forskjellige funksjoner for bilderedigering
gjennom U Point® -teknologi. Du får tilgang til et
enormt antall redigeringsteknikker bare ved å
plassere forskjellige typer kontrollpunkter i bildet og
justere glidebryteren. Ved hjelp av kontrollpunktene kan du oppnå forbedringer som D-Lighting
og justering av lysstyrke på et hvilket som helst nivå
i et angitt område..

! Innebygd blits
" Tilbehørssko (til ekstra blits)
# Høyttaler
$ Mikrofon
% Knapp for blitsfunksjon / Knapp for
blitskompensasjon
& Selvutløserknapp/funksjonsknapp
( Kontaktdeksel (til terminal for
tilbehør, USB og AV, HDMIminikontakt, kontakt for ekstern
mikrofon)
) Utløserknapp for objektivet
~ Infrarød mottaker (bak)

^

+ Skjerm
, Menyknapp / nullstilling med to
knapper
- Søkerokular
. Diopterjustering
/ Knapp for informasjonsredigering /
nullstilling med to knapper
: AE-L/AF-L-knapp /
beskyttelsesknapp
; Kommandohjul
< Avspillingsknapp
= Multivelger
> OK-knapp

? Deksel for minnekortspor
@ Lampe for minnekortaktivitet
[ Avspillingszoom inn-knapp
\ Slett-knapp
] Miniatyr / zoom ut ved avspilling
^ Batterideksel
_ Stativfeste
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Smart deling og lagring av bilder — my Picturetown
Nikons eget nettsted for bildedeling, my Picturetown, gjør det enkelt å lagre,
administrere og dele bilder med familie og venner over hele verden. Medlemskapet er
gratis og gir muligheter for lagring av opptil 2 GB med bilder og filmer. Og hvis du betaler
for tjenesten, kan du oppnå en lagringskapasitet på hele 200 GB! Du har tilgang til
my Picturetown når som helst og hvor som helst.

Systemoversikt
SØKERTILBEHØR

BLITSER
Studioblitser**

DK-20C korreksjonslinser
for okular (-5 to +3 m-1)

* Priser og tilgjengelighet varierer fra land til land.

SB-910
blits

DG-2
søkerlupe

http://mypicturetown.com

SB-700
blits
SB-400
blits

DK-22 okularadapter

R1C1
blitsstyringssett
for nærbilder
Adapter for
tilbehørssko AS-15

Nikon
SB-910/700/400
blitser

NIKKOROBJEKTIVER
D5100 er spesielt utformet
for bruk med AF-S- og AF-I
NIKKOR-objektiver som har
autofokusmotor.

SC-28/29 TTLfjernstyringskabel

DK-5 søkerdeksel*
DR-6 vinkelsøker

Minnekortkapasitet

Godkjente minnekort

I tabellen nedenfor vises en anslag for hvor mange bilder du kan lagre på et 8GB minnekortav
typen Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC ved forskjellige innstillinger for bildekvalitet og
størrelse.

SD-minnekortene nedenfor er testet og godkjent for bruk i D5100. For filmopptak anbefaler
vi kort med skrivehastighet i klasse 6 eller raskere. Ved bruk av lavere skrivehastighet kan
opptaket plutselig stoppe.

Bildekvalitet

		

SD-minnekort

SDHC-minnekort*5

SDXC-minnekort*6

SanDisk		
Toshiba		

1 GB, 2 GB*4
1 GB, 2 GB*4

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB
64 GB

NEF (RAW) og JPEG fine*3
NEF (RAW) og JPEG normal*3
NEF (RAW) og JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic

Bildestørrelse

Filstørrelse*1

Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten
–
Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten
Stor
Middels
Liten

23,9 MB
20,8 MB
18,4 MB
20,4 MB
18,6 MB
17,4 MB
18,3 MB
17,5 MB
16,9 MB
16,4 MB
7,1 MB
4,4 MB
2,0 MB
3,9 MB
2,2 MB
1,0 MB
1,8 MB
1,1 MB
0,5 MB

Antall bilder*1

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

Bufferkapasitet*2

10
10
11
10
10
12
10
10
12
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Panasonic		
1 GB, 2 GB*4
			
Lexar Media
1 GB, 2 GB*4
Platinum II
1 GB, 2 GB*4
Professional
1 GB, 2 GB*4

DK-20 øyemusling
av gummi*

TV-TILBEHØR

Digiscoping
-TILBEHØR
HDMI Kabel**†

FJERNKONTROLL, GPS-TILBEHØR
OG STEREOMIKROFON

EG-CP14 AV-kabel*†

FSA-L1 Fieldscopeforsats for digitalt
speilreflekskamera
TV-skjerm**

48 GB, 64 GB
—
—
—

*1 Disse verdiene er anslag. Filstørrelsen varierer etter motiv.
*2 Det maksimale antallet eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Kapasiteten reduseres
hvis støyreduksjon eller automatisk fortegningskontroll er aktivert.
*3 Bildestørrelse gjelder bare JPEG-bilder. Filstørrelsen på NEF (RAW)-bilder kan ikke endres. Filstørrelsen er
den totale for NEF (RAW)- og JPEG-bilder.
*4 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret støtter kort på 2 GB.
*5 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret er kompatibelt med
SDHC. Kameraet støtter UHS-1.
*6 Hvis kortet skal settes inn i en kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at
utstyret er kompatibelt med SDXC. Kameraet støtter UHS-1.

GP-1
GPS-enhet

MC-DC2
fjernstyringskabel

ME-1
stereomikrofon

DATATILBEHØR

ML-L3 trådløs
fjernkontroll

NETTADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIPAKKER

etui

EN-EL14 oppladbart
litiumion-batteri*

MH-24 batterilader*

SD-minnekort**

PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

Datamaskin**

UC-E6 USB-kabel*

EH-5b nettadapter

EP-5A strømforsyning

FSA-L2 Fieldscopeforsats for digitalt
speilreflekskamera

CF-DC2 halvmyk
veske

† Når film med lyd som er tatt opp i stereo med mikrofonen ME-1 (ekstrautstyr), gjengis på en TV hvor kameraet er tilkoblet
gjennom en AV-kabel, avspilles lyden i mono. HDMI-tilkoblinger støtter stereolyd.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

*Tilbehør som følger med **Ikke produkter fra Nikon

Spesifikasjoner for Nikon D5100 digitalt speilreflekskamera
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kontakter)
Ca. 1,5× objektivets brennvidde (Nikon DX-format)
16,2 millioner
23,6 x 15,6 mm CMOS-sensor
16,9 millioner
Rengjøring av bildesensor, Airflow Control System (kontrollsystem for luftstrøm),
referansedata for støvfjerning (Capture NX 2-programvaren er nødvendig (ekstrautstyr))
Bildestørrelse (piksler) 4928 × 3264 (S), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (L)
Filformat
• NEF (RAW): 14-bits, komprimert • JPEG: Følger JPEG-standarden med
komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8), eller basic (ca. 1:16)
• NEF (RAW) og JPEG: Enkeltbilder lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Picture Control-system Standard, nøytral, friske farger, monokrom, portrett, landskap; angitt Picture Control kan
endres; lagring av egendefinert Picture Control
Medier
SD-, SDHC- og SDXC-minnekort (Secure Digital)
Filsystem
DCF (designregler for kamera-filsystemer) 2.0, DPOF (digitalt utskriftsformat), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Søker
Speilsøker
Motivdekning
Ca. 95 % vannrett og 95 % loddrett
Forstørrelse
Ca. 0,78 x (50 mm f/1.4-objektiv på uendelig; -1,0 m-1)
Pupillavstand
17,9 mm (-1,0 m-1)
Diopterjustering
-1,7 til +0,7 m-1
Mattskive
Type B BriteView Clear Matte Mark VII-skjerm
Speil
Hurtigreturnerende
Objektivets blenderåpning Hurtigreturnerende, elektronisk kontrollert
Kompatible objektiver Autofokus er tilgjengelig med AF-S- og AF-I-objektiver; autofokus er ikke tilgjengelig med
objektiver av type G og D, AF-objektiver (IX-NIKKOR og objektiver for F3AF støttes ikke)
eller AI-P-objektiver. Objektiver uten CPU kan brukes med innstillingen M, men kameraets
lysmåler vil ikke fungere.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes når objektivet har størst blenderåpning på
f/5,6 eller raskere.
Lukkertype
Elektronisk styrt, vertikaltgående gardinlukker
Lukkertid
1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV. B-innstilling, tid (krever fjernkontroll ML-L3,
som kjøpes separat)
Blitssynkronisering
X=1/200 s; synkroniseres med lukketid på 1/200 s eller langsommere
Utløserfunksjon
8 (enkeltbilde), s (kontinuerlig), E (selvutløser), " (fjernkontroll med
utløserforsinkelse), # (fjernkontroll med rask respons), J (lyddempet lukker)
Opptaksfrekvens
Opptil 4 b/s, (manuell fokusering, modus M eller S, lukkertid på 1/250 s eller kortere og
andre innstillinger som standardverdier)
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 til 9 eksponeringer
Lysmåling
TTL-eksponeringsmåling ved hjelp av 420 pikslers RGB-sensor
Målemetode
• Matrise: 3D farge-matrisemåling II (G- og D-objektiver); farge-matrisemåling II (andre
CPU-objektiver) • Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet tas fra en sirkel på 8 mm i
midten av bildefeltet • Punkt: måler en sirkel med en diameter på 3,5 mm (omtrent 2,5 %
av bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet
Område
• Matrisemåling eller senterdominert måling: 0 til 20 EV • Punktmåling: 2 til 20 EV
(ISO 100, f/1,4 objektiv, 20 °C)

Lysmålerkobling
Eksponering

Eksponeringskompensasjon
Alternative eksponeringer
Eksponeringslås
ISO-følsomhet
(anbefalt eksponeringsindeks)

Aktiv D-Lighting
Alternativ eksponering med ADL
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF søkefeltfunksjon
Fokuslås

Prosessor (CPU)
Automatisk (i automatisk, j automatisk (blits av)); programautomatikk med fleksiprogram (P),
lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer
(k portrett, l landskap, p barn, m sport, n nærbilde, o nattportrett, r nattlandskap,
s selskap/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/daggry, w kjæledyrportrett,
x stearinlys, y blomstring, z høstfarger, 0 mat); spesialeffekter (% nattsyn, g fargeskisse,
( miniatyreffekt, 3 utvalgte farger, 1 silhuett, 2 lyse toner, 3 dempede toner)
-5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Lysstyrken låses på registrert lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO 100 to 6400 i trinn på 1/3 EV; kan også innstilles på ca. 0,3, 0,7, 1 eller 2 EV (tilsvarende
25600 ISO) over ISO 6400; automatisk ISO-følsomhetskontroll tilgjengelig
Automatisk, ekstra høy, høy, normal, lav
2 bilder
Nikon Multi-CAM 1000 autofokusmodul med TTL-fasesøking, 11 fokuspunkter (inkludert
1 kryssensor) og AF-lampe (rekkevidde ca. 0,5 til 3 m)
-1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk valg av AF-S/
AF-C (AF-A); følgefokus aktiveres automatisk i samsvar med motivets status • Manuell
fokusering (MF): elektronisk søker kan brukes
Kan velges fra 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt AF, dynamisk AF-område, automatisk valg av AF-søkefelt, 3D følgefokus (11 punkter)
Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke
på AE-L/AF-L-knappen
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Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring

Blitsmodus

Blitskompensasjon
Blitsens klarsignal
Tilbehørssko
Nikon Creative
Lighting System (CLS)
Synkroniseringskontakt
Hvitbalanse
Alternativ hvitbalanse
Live View-fokuseringsmotor
AF søkefeltfunksjon
Autofokus
Automatisk motivvalg
Lysmåling ved filmopptak
Målemetode
Bildestørrelse (piksler)
og filmfrekvens

Filformat
Videokomprimering
Format for lydopptak
Enhet for lydopptak
Skjerm
Avspilling
USB
Videoutgang
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
Støttede språk
Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Mål (B x H x D)
Vekt
Bruksforhold
Tilbehør som følger med
(kan variere fra land til land)

i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk aktivert blits; P, S, A, M, 0: Tas opp manuelt med
utløserknapp
Ca. 12/39, 13/43 med manuell blits (m, ISO 100, 20ºC)
• TTL: i-TTL-balansert utfyllingsblits og standard i-TTL-blits for digitalt speilreflekskamera
med 420 pikslers RGB-sensor er tilgjengelig med innebygd blits, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 eller SB-400. i-TTL-balansert utfyllingsblits er tilgjengelig når matrise
måling eller sentrumsdominert lysmåling er valgt • Blenderstyrt automatikk: Tilgjengelig
med SB-910, SB-900/SB-800 og CPU-objektiv • Automatikk uten TTL: Eksempler på
blitser som støttes er SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 og
SB-22S • Manuell prioritering av avstandsområde: Tilgjengelig med SB-910, SB-900,
SB-800 og SB-700
Utfyllingsblits, automatisk, synkronisering på lang lukkertid, auto med reduksjon av rød
øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid og reduksjon av rød øyerefleks, automatisk
synkronisering på lang lukkertid og reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på bakre
lukkegardin, på bakre lukkegardin med lang lukkertid, av
-3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Lyser når innebygd blits eller en blits som for eksempel SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 eller SB-400 er helt oppladet. Blinker i 3 sekunder når blitsen er avfyrt på full styrke.
ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Avansert trådløs belysning støttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som
hovedblits, ellerSU-800 som blitsstyrer. Overføring av fargetemperaturinformasjon fra
blitsen støttes med innebygd blits og alle CLS-kompatible blitser.
AS-15 adapter for synkroniseringskontakt (ekstrautstyr)
Automatisk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, overskyet, skygge,
manuelt forvalg. Alle unntatt manuelt forvalg med finjustering
3 bilder i trinn på 1
• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioritert AF, bredfelts AF, normalt AF-felt, følg motivet med AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger automatisk fokuspunkt
når ansiktsprioritert AF eller følg motivet med AF er valgt)
Tilgjengelig i i og j
TTL-lysmåling med bildebrikken
Matrise
• 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H høy/normal • 1280 × 720, 30p/25p/24p, H høy/normal
• 640 × 424, 30p/25p, H høy/normal
En opptaksfrekvens på 30p (den faktiske filmfrekvensen er 29,97 b/s) er tilgjengelig
når NTSC er angitt som videostandard; 25 b/s er tilgjengelig når PAL er angitt som
videostandard; den faktiske filmfrekvensen ved 24 b/s er 23,976 b/s
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd mono- eller stereomikrofon med justerbar følsomhet
Vippbar TFT LCD lavtemperatur polysilisiumskjerm på 7,5 cm (3 tommer) med ca. 921 000
punkter (VGA), 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling på full skjerm og i miniatyr (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med
avspillingszoom, filmavspilling, lysbildefremvisning, histogramvisning, høylys, automatisk
bilderotering og bildekommentar (opptil 36 tegn)
Høyhastighets-USB
NTSC, PAL
HDMI-minikontakt (type C)
MC-DC2 fjernstyringskabel (ekstrautstyr), GP-1 GPS-enhet (ekstrautstyr)
Stereokontakt (3,5 mm)
Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet
og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk,
thailandsk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk
Ett EN-EL14 oppladbart litium-ion-batteri
EH-5b nettadapter, krever EP-5A strømforsyning (kjøpes separat)
1/4 tomme (ISO 1222)
Ca. 128 × 97 × 79 mm
Ca. 560 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel, ca. 510 g (bare kamerahuset)
Temperatur: 0 til 40 °C; fuktighet: Under 85 % (ingen kondens)
Oppladbart EN-EL14 li-ionbatteri, batterilader MH-24, søkerdeksel DK-5, øyemusling i
gummi DK-20, USB-kabel UC-E6, lyd-/videokabel EG-CP14, kamerastropp AN-DC3,
kamerahusdeksel BF-1B, deksel for tilbehørssko BS-1, ViewNX 2 CD-ROM

• Microsoft, Windows, Windows 7 er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land • Macintosh og QuickTime er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc. i USA og/eller
andre land • Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker for SD Card Association • PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er registrerte varemerker eller varemerker for HDMI
Licensing, LLC. • Google Maps™ er et varemerke for Google Inc. • Produkter og merkenavn er varemerker eller
registrerte varemerker for deres respektive selskaper • Bildene som vises i søkere, på LCD-skjermer og på andre
skjermer i denne brosjyren, er simulerte.
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